BIRGERIN TOTUUS
Maaliskuun totuus
maaliskuu on mallaskuu

Birger Ski Free 2011

missä vietettiin takuulla Hämeenlinnan hauskimmat After Ski-iltamat
Aleksi Aromaan ja Janne Maarala Trion
huolehtiessa
musiikkipuolesta.
Musiikki
oli
mukaansatempaavaa
ja
taputukset
saattelivat soittajat aina encorelle asti.

Maailman Ympäri 80
oluessa

20.3.2011 Aamuauringon noustua ryhmä innokkaita laskettelijoita nousivat bussiin Birgerin edestä ja aloittivat matkan
kohti Mount Sappeeta alt. 2080 dm. Matka
sujui ripeästi Mikan toivottaessa kaikki tervetulleeksi, samalla kun pystyi
ihailemaan ikkunoista Hämeen maisemia.
Perille päästyämme emme voineet kuin
ihailla säätä ja lähteä kohti mäkeä hymyssä suin. Aurinko toi takuulla Sappeen parhaat puolet esiin.
Ensimmäisenä tarvikkeet vuokraukseen
ja saman tien kohti mäkeä. Mäessä aika
kului kuin siivillä ja välissä olikin
pakko mennä nauttimaan kunnon keittolounasta Sappeen Huippu ravintolassa.
Runsaan ruokailun jälkeen nopeudet
mäessä vaan kasvoivat ja rohkeus nousi. Jokainen laski aina lipun viime
minuuteille asti ja lopuksi tietenkin
vohveliravintolan kautta kohti bussia.

Valmistaja: Saku Õlletehas
Kotimaa: Eesti
Oluttyyppi: Stout & Porter
Alkoholi: 7 %
Koko: 0,5 l
Tarjoilulämpötila: 13-14%
Karl
Friedrich
Rehbinder
perusti panimonsa 1820 Sakun kartanoon.
Vuosisadan lopussa ei kelvannut enää
perus huono tavernaolut ja Saku alkoikin panostamaan laatuun ja tuo-

Lumiriehan päätteeksi bussi toi vähän jo väsähtäneen porukan Birgeriin,
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tantoon rutkasti. Tämä auttoi ja jo
vuonna 1871 Saku oli huomattava tekijä
Tallinan
olutmarkkinoilla.
Nykyään
panimovanhuksen
omistaa
Carlsberg
Breweries.

Maukas omenasiideri
Jos olet joskus kuvitellut, että kaikki alkoholiton maistuu kamalalle
ja sinulla on kauheat traumat kaupan
alkoholittomista
perustuotteista niin tässä oiva vaihtoehto.

Pullon etiketti on hyvin tyylikäs violetilla pohjalla ja omalaatuisella muotoilulla. Huomaa heti,
että tähän on kiinnitetty huomiota.

Stowford Press on pitänyt markkinoille omenasiiderin, jossa alkoholia on vain 0,5% ja silti se maistuu
kuin normaali hyvälaatuinen siideri. Tätä juomalla voivat jopa aivot luulla, että nyt humallutaan.

Arvio
Tumma
punertavalla
vivahteella.
Tuoksu
katkeran
paahteinen, mallasmainen ja humalainen.
Olut lämmittää mukavasti viileänä päivänä ja tuo paahteista makua suuhun.
Tasapainoinen olut hieman katkeralla
maltaalla ja makeutta löytyy runsaasti
tasapainottaen kuivaa paahteisuutta.
Tästä voi saada myös inspiraation lähteä excursiolle Tallinnaan :)

Tämä mukava yllätys tuli vastaan hyllystä kun kerran tuli kävästyä urheilulenkillä ja siinä samalla tiskillä
turisemassa. Kuitenkin jano yllätti
ja ei viitsinyt juoda pelkästään vettä, limua tai kahvia. Lyhyellä päätöksellä päätin maistaa tätä alkoholitonta siideriä suosittelun kautta ja
nyt siihen on ihastuttu loppuajaksi.
Kun seuraavan kerran heilahdat autolla
ravitsemusliikkeeseen niin kokeileppa
tämä vaihtoehto ja lupaan ettet pety.

Stowford Press
alkoholiton siideri

-Belzar-

kuva: www.alko.fi
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